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 الكيلو مترج(  المترب (  السنتمترأ ( 
 ماحجم المجسم أدناه ؟ (2
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  :هي طول النملة ( الوحدة المناسبة لقياس٦
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 ( أمام العبارة غير الصحيحة ×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )   √: ضع عالمة )  الثاني )أ( السؤال 

  هي طول المسافة حول اإلطار الخارجي لشكل معين المحيط(1

  تستعمل الوحدات المكعبة لقياس الحجم(2

  (  ملنرمز للسنتمتر بالرمز ) ( ٣
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